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КРАТКА ОБОСНОВКА

Обучението на екипажите на борда на кораби е от жизнено важно значение за 
безопасното функциониране на корабите по море и в пристанищата. Общото обучение 
и освидетелстване на морските лица е уредено с Конвенцията за вахтената служба и 
нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (Конвенцията STCW). Приета 
през 1978 г. от Международната морска организация, конвенцията включва също така 
разпоредби, свързани с вахтения персонал и годността за служба, включително времето 
за почивка, и понастоящем се прилага в правото на ЕС посредством Директива 
2008/106/EО.  

През 2010 г., на конференцията в Манила на държавите — страни по Конвенцията 
STCW, започна цялостно преразглеждане на Конвенцията STCW и бяха въведени 
значителни изменения („измененията от Манила“), които влязоха в сила на 1 януари 
2012 г. 

Главната цел на предложението на Комисията - COM (2011)0555 - е транспонирането 
на тези последни изменения, договорени в Манила, в правото на ЕС чрез изменение на 
Директива 2008/106/EО. Макар и комисията по транспорт и туризъм да е водещата 
комисия относно транспонирането на измененията от Манила, темата обхваща в 
значителна степен въпроси, свързани със заетостта. 

Целта на предложеното становище е гарантиране, че тези нови разпоредби на ЕС 
отговарят на съответната правна рамка, която понастоящем е в сила, и на постигнатите 
преди това споразумения между социалните партньори. 

В тази връзка, по-специално, докладчикът предлага да се подкрепи и подсили 
предложението на Комисията относно минималното време за почивка и ограниченията 
на възможностите за изключения по отношение на изискваното време за почивка за 
вахтения персонал. Минималното време за почивка няма да е по-малко от минимум 10 
часа на всеки период от 24 часа и 77 часа на всеки период от 7 дни. 

За да се предотврати опасността, свързана с умората, не се позволяват изключения, 
свързани с ежедневното време за почивка. Изключения по отношение на изискваната 
ежеседмична почивка ще се разрешават единствено при строго определени условия. 
Следователно е възможно изключение от общите правила само ако социалните 
партньори в различните държави членки се съгласят на ежеседмично време за почивка 
по-малко от 77часа. Това гарантира съответствие с разпоредбите относно работното 
време на морските лица (Директива 1999/63/EC).

Въпреки това, дори в случай на колективно договорени изключения по отношение на 
ежеседмичното време за почивка, това ще се разрешава за не повече от две 
последователни седмици и при условие че минималното време за почивка не е по-
малко от 70 часа за всеки период от 7 дни. В допълнение към това интервалите между 
два периода на изключения на борда не са по-къси от удвоената продължителност на 
изключението. По този начин становището предоставя абсолютен минимум по 
отношение на времето за почивка на морските лица с цел поддържане на сигурността 
на борда на корабите. 
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Всички държави членки са страни по 
Конвенцията и никоя от тях не е 
изразила възражения относно 
измененията от Манила съгласно 
предвидената за тази цел процедура.
Следователно държавите членки трябва 
да приведат националните си правила в 
съответствие с измененията от Манила.
Всякакъв конфликт между 
международните ангажименти на 
държавите членки и техните 
ангажименти към ЕС следва да бъде 
избягван. Освен това, като се има 
предвид глобалният характер на 
морския транспорт, правилата на Съюза 
за обучение и освидетелстване на 
морските лица следва да се поддържат в 
съответствие с международните 
правила. Няколко разпоредби на 
Директива 2008/106/ЕО впоследствие 
следва да бъдат изменени, за да
отразяват измененията от Манила.

(4) Всички държави членки са страни по 
Конвенцията и никоя от тях не е 
изразила възражения относно 
измененията от Манила съгласно 
предвидената за тази цел процедура.
Следователно държавите членки трябва 
да приведат националните си правила в 
съответствие с измененията от Манила.
Всякакъв конфликт между 
международните ангажименти на 
държавите членки и техните 
ангажименти към ЕС следва да бъде 
избягван. Освен това, като се има 
предвид глобалният характер на 
морския транспорт, правилата на Съюза 
за обучение и освидетелстване на 
морските лица следва да се поддържат в 
съответствие с международните 
правила. Директива 2005/36/ЕО от 7 
септември 2005 г. относно 
признаването на професионалните 
квалификации не предлага подходяща 
правна рамка за целите на 
установяването на изискваните 
стандарти за обучение и 
освидетелстване на морски лица. 
Следователно са необходими 
специални разпоредби на ЕС. 
Директива 2008/106/ЕО впоследствие 
следва да бъде изменена, за да
отразява измененията от Манила.

Or. en
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Обосновка

Следва да се изясни разликата между обхвата на Директива 2008/106/EО и 
Директива 2005/36/EО.

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) На конференцията в Манила 
държавите-страни имаха за цел, наред с 
другото, да определят обективни 
граници на изключенията за минимално 
изискуемите часове за почивка на 
вахтения персонал и морските лица, на 
които са възложени задачи, свързани с 
безопасността, сигурността и 
предотвратяването на замърсяване.
Също така тези нови разпоредби 
следва да бъдат включени в правото на 
ЕС. Те следва обаче да спазват 
разпоредбите относно времето за 
почивка, приложими за морските 
лица съгласно Директива 1999/63/ЕО на 
Съвета от 21 юни 1999 г.10 и 
Директива 2009/13/ЕО на Съвета от 16 
февруари 2009 г.11 Освен това 
възможността за разрешаване на 
изключения следва да бъде ограничена 
по отношение на максималната 
продължителност, честотата и 
обхвата. Разпоредбите за тази цел 
следва да бъдат включени в 
директивата.

(5) Европейските социални партньори 
се договориха относно минималното 
време за почивка, приложимо за 
морските лица, и Директива 
1999/63/EО на Съвета беше приета за 
изпълнение на това споразумение. 
Директива 1999/63/EО дава 
възможност също така да се 
разрешат изключения относно 
минималното време за почивка за 
морските лица. На конференцията в 
Манила държавите-страни имаха за цел, 
наред с другото, да определят обективни 
граници на изключенията за минимално 
изискуемите часове за почивка на 
вахтения персонал и морските лица, на 
които са възложени задачи, свързани с 
безопасността, сигурността и 
предотвратяването на замърсяване, с 
оглед предотвратяване на умората.
Тези нови разпоредби следва да бъдат 
включени в правото на ЕС, така че да 
се осигури съответствие с Директива 
1999/63/EО, изменена с Директива 
2009/13/EО.

Or. en

Обосновка
Евентуални изключения съгласно Директива 2008/106/ЕО трябва да спазват 
съответните разпоредби на Директива 1999/63/ЕО, която прилага споразумение 
между европейските социални партньори.



PE480.883v02-00 6/20 PA\895268BG.doc

BG

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Наличните статистически данни за 
европейските морски лица са непълни и 
често неточни, което прави по-трудно 
изготвянето на политики в този
деликатен сектор. Подробни данни 
относно освидетелстването на морски 
лица не могат изцяло да решат този 
проблем, но те очевидно биха 
спомогнали. Съгласно Конвенцията 
STCW държавите — страни по 
Конвенцията са задължени да 
поддържат регистри на всички 
свидетелства и потвърждения, както и 
на съответното продължаване на 
валидността или на други мерки, които 
ги засягат (правило I/2(14)). Държавите 
членки, съгласно член 11, параграф 4 от 
Директива 2008/106, имат задължението 
да поддържат регистър на издадените 
свидетелства и потвърждения. За да се 
придобие възможно най-пълна 
представа относно състоянието на 
трудовата заетост в Европа, от 
държавите членки следва да се изисква 
да изпратят на Комисията подбрана 
информация, която вече се съдържа в 
техните регистри на свидетелствата на 
морските лица. Тази информация следва 
да се използва за статистически цели и 
да бъде в съответствие с изискванията 
на правилата за защита на данните на 
Съюза. Разпоредба в тази връзка следва 
да бъде въведена в Директива 
2008/106/ЕО.

(7) Наличните статистически данни за 
европейските морски лица са непълни и 
често неточни, което прави по-трудно 
изготвянето на политики в този 
деликатен сектор. Подробни данни 
относно освидетелстването на морски 
лица не могат изцяло да решат този 
проблем, но те очевидно биха 
спомогнали. Съгласно Конвенцията 
STCW държавите — страни по 
Конвенцията са задължени да 
поддържат регистри на всички 
свидетелства и потвърждения, както и 
на съответното продължаване на 
валидността или на други мерки, които 
ги засягат (правило I/2(14)). Държавите 
членки, съгласно член 11, параграф 4 от 
Директива 2008/106/ЕО, имат 
задължението да поддържат регистър на 
издадените свидетелства и 
потвърждения. За да се придобие 
възможно най-пълна представа относно 
състоянието на трудовата заетост в 
Европа, от държавите членки следва да 
се изисква да изпратят на Комисията 
подбрана информация, която вече се 
съдържа в техните регистри на 
свидетелствата на морските лица. Тази 
информация следва да се ограничи до 
необходимото за  да се даде 
възможност за базирано на факти 
изготвяне на политики, следва да се
използва единствено за статистически 
цели и да се събира, съхранява и 
анализира в пълно съответствие с 
изискванията на правилата за защита на 
данните на Съюза. Разпоредба в тази 
връзка следва да бъде въведена в 
Директива 2008/106/ЕО.

Or. en
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Обосновка

Следва да се изясни целта на предаването на данни на Европейската комисия, също 
така и поради съображения, свързани с правилното прилагане на законодателството 
в областта на защитата на данните.

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел събиране на данни относно 
морската професия в съответствие с 
нейното развитие и развитието на 
технологиите, правомощието за 
приемане на актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да бъде делегирано на Комисията 
по отношение на адаптациите на 
приложение V от Директива 
2008/106/ЕО. Тези делегирани актове ще 
се отнасят по-специално до 
съдържанието на информацията за 
потвържденията, свидетелствата за 
компетентност или за работа и броя и 
данните за морските лица, чиито 
свидетелства са издадени или 
потвърдени, като се вземат предвид 
гаранциите за защита на данните, 
посочени в споменатото приложение. 
Също така Комисията следва да има 
правомощие да приема делегирани 
актове, за да установи мерки за 
събиране, съхранение и анализ на този 
вид статистическа информация от 
държавите членки, с оглед да се 
отговори на новите статистически 
нужди относно морските лица и да се 
събере актуална и отговаряща на 
действителността информация. От 
особено значение е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, 
включително на експертно равнище. По 

(8) С цел събиране на данни относно 
морската професия в съответствие с 
нейното развитие и развитието на 
технологиите, правомощието за 
приемане на актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да бъде делегирано на Комисията 
по отношение на адаптациите на 
приложение V от Директива 
2008/106/ЕО. Тези делегирани актове ще 
се отнасят по-специално до
актуализиране на разпоредбите за
съдържанието на информацията за 
потвържденията, свидетелствата за 
компетентност или за работа и броя и 
данните за морските лица, чиито 
свидетелства са издадени или 
потвърдени, като се вземат предвид 
гаранциите за защита на данните, 
посочени в споменатото приложение. 
Също така Комисията следва да има 
правомощие да приема делегирани 
актове, за да установи мерки за 
събиране, съхранение и анализ на този 
вид статистическа информация от 
държавите членки, с оглед да се 
отговори на новите статистически 
нужди относно морските лица и да се 
събере актуална и отговаряща на 
действителността информация. От 
особено значение е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, 
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време на разработването и изготвянето 
на делегираните актове Комисията 
следва да гарантира едновременно 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета в 
срок и по подходящ начин.

включително на експертно равнище. По 
време на разработването и изготвянето 
на делегираните актове Комисията 
следва да гарантира едновременно 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета в 
срок и по подходящ начин.

Or. en

Обосновка

Делегираните актове следва да бъдат ограничени до необходимото за поддържане на 
информационната система на съвременно равнище, съответстващо на развитието 
на морския сектор.

Изменение 5
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г) (нова)
Директива 2008/106/ЕО
Член 1 – точка 41a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

41 a. „електрик“ означава лице от 
редовия състав, квалифицирано в 
съответствие с разпоредбите на 
глава III от приложение I;

Or. en

Обосновка

Необходимо е въвеждането на определение за „електрик“ в съответствие с 
разпоредбите на глава ІІІ от приложение І.

Изменение 6
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 - точка 4 - буква е) - уводна част
Директива 2008/106/ЕО
Член 5 - параграф 11 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Кандидатите за свидетелство 
доказват по задоволителен начин:

не се отнася до българския текст
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Or. en

Обосновка

Не се отнася до българския текст.

Изменение 7
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква e)
Директива 2008/106/ЕО
Член 5 – параграф 11 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) своята самоличност; не се отнася до българския текст

Or. en

Обосновка

Не се отнася до българския текст.

Изменение 8
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква e)
Директива 2008/106/ЕО
Член 5 – параграф 11 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) че са на възраст, не по-малка от 
предвиденото в правилата, изброени в 
приложение I, приложими за исканото 
свидетелство;

не се отнася до българския текст

Or. en

Обосновка

Не се отнася до българския текст.

Изменение 9
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква e)
Директива 2008/106/ЕО
Член 5 – параграф 11 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) че отговарят на нормите за 
здравословна годност, посочени в 
раздел A-I/9 от Кодекса STCW;

в) че отговарят на установените норми
за здравословна годност, приложими за 
специфичните задължения, които 
трябва да изпълняват;

Or. en

Обосновка

Трябва да се подчертае, че медицинската здравословна годност може да бъде 
установена само по отношение на специфичните задължения, които трябва да се 
изпълняват.

Изменение 10
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква e)
Директива 2008/106/ЕО
Член 5 - параграф 11 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) че отговарят на нормите за 
компетентност, предвидени в правилата 
в приложение I за длъжностите, 
функциите и нивата, които трябва да 
бъдат посочени в потвърждението на 
свидетелството.

не се отнася до българския текст

Or. en

Обосновка

Не се отнася до българския текст.

Изменение 11
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а) – подточка i)
Директива 2008/106/ЕО
Член 10 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всички дейности по обучението, а) всички дейности по обучението, 
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оценяването на компетентността, 
освидетелстването, включително 
издаването на медицински свидетелства, 
потвърждаването и продължаването, 
осъществявани от упълномощени от нея 
неправителствени агенции или 
структури, са предмет на непрекъснат 
контрол в рамките на система от норми 
за качество, за да може да се осигури 
постигането на определените цели, 
включително и тези, отнасящи се до 
квалификацията и опита на 
инструкторите и на оценителите;

оценяването на компетентността, 
освидетелстването, включително 
издаването на медицински свидетелства, 
потвърждаването и продължаването, 
осъществявани от упълномощени от нея 
неправителствени агенции или 
структури, са предмет на непрекъснат 
контрол в рамките на система от норми 
за качество, за да може да се осигури 
постигането на определените цели, 
включително и тези, отнасящи се до 
квалификацията и опита на 
инструкторите и на оценителите, в 
съответствие с разпоредбите на 
раздели A-I/6 и A-I/8 от Кодекса 
STCW;

Or. en

Обосновка

В тази точка се възпроизвежда текстът на правило I/8  от Конвенцията STCW и 
следва да се напомни, че се прилагат съответните раздели от част А на Кодекса 
STCW.

Изменение 12
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7–буква а) – подточка i а) (нова)
Директива 2008/106/ЕО
Член 10 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i a) буква б) се заменя със следното:
б) когато държавни агенции или 
структури изпълняват такива 
дейности, съществува система от 
норми за качество в съответствие с 
разпоредбите на раздели A-I/6 и A-I/8 
от Кодекса STCW;

Or. en

Обосновка

В тази точка се възпроизвежда текстът на правило I/8  от Конвенцията STCW и 
следва да се напомни, че се прилагат съответните раздели от част А на Кодекса 
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STCW.

Изменение 13
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а) – подточка ii 
Директива 2008/106/ЕО
Член 10 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) целите на образованието и 
обучението и свързаните с тях норми за 
компетентност, които следва да бъдат 
постигнати, са ясно определени, както 
и че са определени нивото на знанията, 
на разбирането и на уменията, 
съответстващи на изпитите и 
оценяването, изисквани съгласно 
Конвенцията STCW. Целите и 
свързаните с тях стандарти за 
качество могат да се специфицират 
отделно за различни курсове и 
програми за обучение и обхващат 
управлението на системата за 
издаване на свидетелства;

в) целите на образованието и 
обучението и свързаните с тях норми за 
компетентност, които следва да бъдат 
постигнати, са ясно определени, а 
равнищата на знанията, на разбирането 
и на уменията, съответстващи на 
изпитите и оценяването, изисквани 
съгласно Конвенцията STCW, са 
установени.

Or. en

Обосновка

Последното изречение може да се заличи, тъй като същата идея е включена в член 10, 
параграф 1, буква г) от Директива 2008/106/ЕО.

Изменение 14
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а) – подточка ii а) (нова)
Директива 2008/106/ЕО
Член 10 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii a) добавя се следната алинея 2а:
„Нормите за качество и системите 
за норми за качество, посочени в 
първа алинея, следва да бъдат 
разработени и приложени, като се 
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вземе предвид, където е целесъобразно, 
препоръката на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 юни 
2009 г. относно създаването на 
Европейска референтна рамка за 
осигуряване на качество в 
професионалното образование и 
обучение и съответни мерки, приети 
от държавите членки.“

Or. en

Обосновка

Следва да се осигури съгласуваност със съответното законодателство на ЕС в
областта на осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение. 

Изменение 15
Предложение за директива
Член 1– параграф 1 – точка 8
Директива 2008/106/ЕО
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя 
нормите за здравословна годност за 
морските лица и процедурите за 
издаването на медицинско свидетелство 
в съответствие с разпоредбите на 
настоящия член и на раздел A-I/9 от 
Кодекса STCW.

1. Всяка държава членка определя 
нормите за здравословна годност за 
морските лица и процедурите за 
издаването на медицинско свидетелство 
в съответствие с разпоредбите на 
настоящия член и на раздел A-I/9 от 
Кодекса STCW. Насоките, дадени в 
раздел B-I/9 от Кодекса STCW, трябва 
също да бъдат взети под внимание 
при определяне на медицинските 
норми за здравословна годност.

Or. en

Обосновка

Въпреки че не е задължителен за страните по конвенцията STCW, раздел B-I/9 от 
Кодекса STCW дава много полезни и уместни насоки за определянето на медицински 
норми за здравословна годност.
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Изменение 16
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 - точка 8 - уводна част
Директива 2008/106/ЕО
Член 11 - параграф 4 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки кандидат за свидетелство: 4. Кандидатите за медицинско 
свидетелство:

Or. en

Обосновка

Множествено число е за предпочитане, тъй като става въпрос за мъже и жени 
кандидати и по този начин се избягват недоразумения, които биха били възможни в
повечето езикови версии при употребата на единствено число. Освен това думата 
„медицинско“ следва да се добави за по-голяма яснота.

Изменение 17
Предложение за директива
Член 1– параграф 1 – точка 8
Директива 2008/106/ЕО
Член 11 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да докаже по задоволителен начин 
своята самоличност; и

б) да докажат по задоволителен начин 
своята самоличност; и

Or. en

Обосновка

Множествено число е за предпочитане, тъй като става въпрос за мъже и жени 
кандидати и по този начин се избягват недоразумения, които биха били възможни в 
повечето езикови версии при употребата на единствено число.

Изменение 18
Предложение за директива
Член 1– параграф 1 – точка 8
Директива 2008/106/ЕО
Член 11 – параграф 4 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да отговаря на приложимите
норми за здравословна годност, 
установени от съответната държава 
членка.

в) да отговарят на нормите за 
здравословна годност, установени от 
съответната държава членка, 
приложими за специфичните 
задължения, които трябва да 
изпълняват;

Or. en

Обосновка

Трябва да се подчертае, че медицинската здравословна годност може да бъде 
установена само по отношение на специфичните задължения, които трябва да се 
изпълняват.

Изменение 19
Предложение за директива
Член 1– параграф 1 – точка 12
Директива 2008/106/ЕО
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) установяват и налагат периоди за 
почивка на вахтения персонал и на 
онези, чиито задължения включват 
задачи, свързани с безопасността, 
сигурността и предотвратяването на 
замърсяване в съответствие с параграфи 
3—15;

а) установяват и налагат периоди за 
почивка на вахтения персонал и на 
онези, чиито задължения включват 
задачи, свързани с безопасността, 
сигурността и предотвратяването на 
замърсяване в съответствие с параграфи 
3—13;

Or. en

Обосновка

Погрешна препратка към съответните параграфи, която трябва да се коригира.

Изменение 20
Предложение за директива
Член 1– параграф 1 – точка 12
Директива 2008/106/ЕО
Член 15 –  параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Изискванията относно периодите за 
почивка, определени в параграфи 4 и 5, 
не е необходимо да се спазват при 
извънредни ситуации или учения или 
при други извънредни работни условия. 
Учебните тревоги, ученията за 
противопожарна безопасност и ползване 
на спасителните лодки, и ученията, 
предписани от националното 
законодателство и международните 
актове, се провеждат по начин, който в 
максимална степен предотвратява 
нарушаването на периодите за почивка 
и не води до умора.

6. Изискванията относно периодите за 
почивка, определени в параграфи 4 и 5, 
не е необходимо да се спазват при 
извънредни ситуации или при други 
извънредни работни условия. Учебните 
тревоги, ученията за противопожарна 
безопасност и ползване на спасителните 
лодки, и ученията, предписани от 
националното законодателство и 
международните актове, се провеждат 
по начин, който в максимална степен 
предотвратява нарушаването на 
периодите за почивка и не води до 
умора.

Or. en

Обосновка

Текстът на Конвенцията STCW не съдържа учения.

Изменение 21
Предложение за директива
Член 1– параграф 1 – точка 12
Директива 2008/106/ЕО
Член 15 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Като надлежно вземат предвид 
общите принципи за опазване на 
здравето и безопасността на 
работниците, държавите членки могат 
да разрешат или регистрират
колективни споразумения, които 
позволяват изключения от изискваните 
часове за почивка в параграф 4, буква б) 
и параграф 5, при условие че периодът 
за почивка е не по-малък от 70 часа за 
всеки период от 7 дни. Тези 
изключения, съгласно Директива 
1999/63/ЕО, доколкото е възможно, 
съответстват на определените норми, но 
при тях могат да се отчитат по-чести 

11. Изключения от изискваните 
часове за почивка, предвидени в 
параграфи 4 и 5 за морските лица, 
които са определени за вахтени 
офицери или моряци, които са част 
от вахтения персонал или лица, 
чиито задължения са включват 
определени задачи, свързани с 
безопасността, предотвратяването 
на замърсяване и сигурността, може 
да бъдат разрешени в съответствие с 
Директива 1999/63/ЕО. Като надлежно 
вземат предвид общите принципи за 
опазване на здравето и безопасността на 
работниците, държавите членки могат 
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или по-продължителни периоди на 
отпуск или предоставянето на 
компенсационен отпуск и следва също 
така, доколкото е възможно, да се 
вземат предвид насоките по отношение 
на превенцията на умората, определени 
в раздел B-VIII/1 на Кодекса STCW.

да приемат национални законови и 
подзаконови актове или процедура, 
позволяваща на компетентния орган 
да разрешава или регистрира 
колективни споразумения, които 
позволяват изключения от изискваните 
часове за почивка. Тези изключения, 
доколкото е възможно, съответстват на 
определените норми, но при тях могат 
да се отчитат по-чести или по-
продължителни периоди на отпуск или 
предоставянето на отпуск като 
компенсация на морските лица на 
вахта или на морските лица, 
работещи на борда на кораби, 
предназначени за кратки пътувания. 
Въпреки това с оглед 
предотвратяване на опасностите, 
предизвиквани от умора, изключения 
от минималните часове за почивка, 
предвидени в параграф 4 а) не се 
допускат, а изключения от 
изискваните часове за почивка в 
параграф 4, буква б) и параграф 5 
спазват границите, определени в 
параграфи 12 и 13. По отношение на 
такива изключения следва също така 
да се вземат предвид насоките по 
отношение на превенцията на умората, 
определени в раздел B-VIII/1 на Кодекса 
STCW. 

Or. en

Обосновка

Евентуални изключения съгласно Директива 2008/106/ЕО трябва да спазват 
съответните разпоредби на Директива 1999/63/ЕО, което предполага споразумение 
между европейските социални партньори, а така също трябва да бъде осигурена 
съгласуваност на законодателството на ЕС. Също така трябва да стане ясно, че 
както трябва да бъде гарантирана автономността на социалните партньори на 
равнището на ЕС и на национално равнище, така са необходими обективни 
ограничения до минимален брой часове за почивка на морските лица със специални 
отговорности с оглед предотвратяване на умора.
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Изменение 22
Предложение за директива
Член 1– параграф 1 – точка 12
Директива 2008/106/ЕО
Член 15 –  параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Изключенията по параграф 11 от 
седмичния период за почивка, 
предвиден в параграф 4, буква б), не се 
разрешават за повече от две 
последователни седмици. Интервалите 
между два периода на изключения на 
борда не са по-къси от удвоената 
продължителност на изключението.

12. Изключенията по параграф 11 от 
минималния седмичен период за 
почивка, предвиден в параграф 4, буква 
б), се разрешават за не повече от две 
последователни седмици и при условие, 
че минималният седмичен период за 
почивка не е по-малко от 70 часа за 
всеки период от 7 дни. Освен това
интервалите между два периода на 
изключения на борда не са по-къси от 
удвоената продължителност на 
изключението.

Or. en

Обосновка

Това изменение е в съответствие с изменение 21. Освен това текстът се нуждае от 
по-ясна формулировка.

Изменение 23
Предложение за директива
Член 1– параграф 1 – точка 12
Директива 2008/106/ЕО
Член 15 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. В рамките на възможните 
изключения от параграф 5, посочени в 
параграф 11, часовете за почивка, 
предвидени в параграф 4, буква а), 
могат да бъдат разделени на не повече 
от три периода, единият от които трае 
поне 6 часа, а никой от другите два 
периода не е по-къс от един час. 
Интервалите между два последователни 
периода за почивка не превишават 14 
часа. Изключенията не се удължават 

13. В рамките на възможните 
изключения от параграф 5, посочени в 
параграф 11, минималните часове за 
почивка за всеки период от 24 часа, 
предвидени в параграф 4, буква а), 
могат да бъдат разделени на не повече 
от три периода за почивка, единият от 
които трае поне 6 часа, а никой от 
другите два периода не е по-къс от един 
час. Интервалите между два 
последователни периода за почивка не 
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след изтичането на два периода от 24 
часа за всеки период от 7 дни.

превишават 14 часа. Изключенията не се 
удължават след изтичането на два 
периода от 24 часа за всеки период от 7 
дни.

Or. en

Обосновка
Това изменение е в съответствие с изменения 21 и 22. Освен това текстът се нуждае 
от по-ясна формулировка.

Изменение 24
Предложение за директива
Член 1– параграф 1 – точка 16
Директива 2008/106/ЕО
Член 25а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 27а, с цел 
да се установят подходящи мерки за 
събиране, съхраняване и анализиране на 
тази информация.

3. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 27а, с цел 
да се установят подходящи мерки за 
събиране, съхраняване и анализиране на 
тази информация в съответствие с 
изискванията за защита на данните, 
установени в приложимото 
законодателство на ЕС.. Когато е 
възможно, информацията трябва да 
се съобщава, събира, съхранява и 
анализира в анонимен формат. 
Същото важи за разпространението 
на резултатите от анализи, 
извършени въз основа на тази 
информация.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се подчертае, че предпазните мерки за защита на данните трябва да 
се спазват.

Изменение 25
Предложение за директива
Член 1– параграф 1 – точка 17
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Директива 2008/106/ЕО
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове за изменение на 
приложение V към настоящата 
директива, по отношение на 
специфичните и съответни съдържание 
и детайли на информацията, която 
трябва да се докладва от държавите 
членки, като се вземат предвид
предпазните мерки за защита на данните 
в съответствие с член 27а.

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове за изменение на 
приложение V към настоящата 
директива, по отношение на 
специфичните и съответни съдържание 
и детайли на информацията, която 
трябва да се докладва от държавите 
членки, като се спазват предпазните 
мерки за защита на данните, 
установени в приложимото 
законодателство на ЕС, в 
съответствие с член 27а.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се подчертае, че предпазните мерки за защита на данните трябва да 
се спазват.


